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APRESENTAÇÃO

Esta cartilha foi desenvolvida pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públi-
cos do Município de Cariacica (IPC) e tem como objetivo principal orientar o 
público, em especial os servidores ativos e inativos do Município de Cariacica, 
em relação ao tema ‘Educação Financeira’, mostrando a importância das práti-
cas de planejamento financeiro individual e familiar.

O campo das finanças pessoais é vasto e se relaciona com todos os aspectos da 
vida. É possível observar a influência e o impacto das finanças na saúde, na edu-
cação, nos relacionamentos e na vida profissional.

A falta de conhecimento pode levar as pessoas a tomar decisões que acabam 
por comprometer seus sonhos, objetivos e planos. O dinheiro, que deveria ser a 
solução, pode acabar se tornando a causa de angústias e aflições.

Ter conhecimento sobre como controlar o orçamento familiar, poupar e investir, 
além de se conscientizar sobre a importância do planejamento financeiro para 
as diversas etapas da vida, são fatores relevantes para viver o presente e o 
futuro de forma tranquila e estável.

A educação financeira é o meio de prover esses conhecimentos, trazendo infor-
mações sobre comportamentos básicos em finanças pessoais que contribuem 
para melhorar a qualidade de vida das pessoas e de suas comunidades. 

Assim, esta cartilha busca orientar quanto ao tema da educação financeira em 
seus principais aspectos, de forma simples e metódica, demonstrando as princi-
pais ações em relação ao planejamento financeiro pessoal e familiar.
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1. Introdução - Noções Básicas
Esta Cartilha Financeira foi criada visando ajudar, especialmente, os servidores 
ativos e inativos do Município de Cariacica quanto ao complexo tema da Educa-
ção Financeira.

A educação financeira é o instrumento utilizado pelos indivíduos a fim de me-
lhorar sua compreensão dos conceitos e produtos financeiros. É ter sabedoria 
para gastar, poupar e investir seus recursos, buscando, principalmente, melho-
ria na qualidade de vida.

Entendemos que a melhor ferramenta para colocar em prática o tema educa-
ção financeira é o Planejamento Financeiro, ferramenta básica aqui proposta, 
principalmente, por chamar a atenção daqueles interessados em sustentar o 
equilíbrio receitas x despesas de suas contas pessoais.

Quando as pessoas buscam melhores informações para tomada de decisões 
financeiras conscientes, automaticamente, elas podem planejar e alcançar os 
seus objetivos com maior facilidade e tranquilidade.

1.1. Por onde começar?
Para se iniciar um bom planejamento financeiro, é necessária a elaboração de 
um orçamento doméstico. Por meio do orçamento doméstico, é possível plane-
jar o equilíbrio entre receitas e despesas.

De forma geral, as despesas podem ser divididas em dois grandes grupos, 
sendo:

a) Despesas Fixas: aquelas cujos valores são fixos ou variam muito pouco 
e ocorrem praticamente todo mês, independente do seu nível de consumo, tais 
como aluguel e condomínio;

b) Despesas Variáveis: aquelas cujos valores variam de acordo com a 
frequência e intensidade do seu consumo e podem não ocorrer todo mês, tais 
como energia, água e combustível.



Abaixo apresentamos um quadro com exemplos de despesas fixas e variáveis:
 

TIPOS DE DESPESAS 

Despesas Fixas  Despesas Variáveis 

Aluguel / Prestação de Imóvel Alimentação 

Condomínio Cuidados Pessoais  

Empregada Doméstica Transporte / Combustível 

Escola Particular Água, Energia Elétrica 

Faculdade  Cheque Especial e Cartão de Crédito 

Plano Odontológico e de Saúde Passeios / Viagens 

Prestação de Veículo Farmácia  

Seguro de Veículo Vestuário 

IPTU e IPVA Cuidados com Animais de Estimação 

 

É claro que existem outras despesas, por isso, é importante ter em mente que, 
na elaboração de um orçamento familiar, todas as despesas (e não somente as 
apresentadas no quadro) devem ser listadas minuciosamente. Isso significa 
que você deverá anotar até mesmo aquelas consideradas irrisórias por você. 

Para isso, você terá de fazer um esforço e ter muita disciplina, além de trabalhar 
em equipe com toda a sua família.

Se você realmente não sabe por onde começar para construir seu orçamento 
doméstico, as dicas abaixo podem ajudar em seu planejamento:

1) Converse com sua família e determine os sonhos de cada um e quanto 
custa cada sonho;

2) Coloque receitas e gastos na ponta do lápis e se certifique de que você 
gasta menos do que ganha;

3



3) Identifique suas despesas fixas e variáveis;

4) Separe os gastos por grupo: moradia; alimentação; transporte; educação; 
saúde; etc;

5) Não se esqueça de colocar as dívidas já assumidas no orçamento, tais 
como as compras parceladas no cartão de crédito;

6) Verifique onde estão os excessos e onde é possível cortar gastos;

7) Poupe o que está reservado para os sonhos e invista de acordo com o 
prazo e objetivo final; 

8) Adapte seu padrão de vida ao seu orçamento;

9) Se for se endividar, faça-o com consciência, tendo certeza de que a parce-
la cabe no bolso;

10) Prefira pagar à vista e com desconto, mesmo que isso exija mais tempo 
de espera pelo desejo;

11)  Verifique, ao menos uma vez por ano, se o orçamento feito ainda corres-
ponde à realidade da família;

12)  Nunca some aos seus rendimentos os limites de cheque especial e cartão 
de crédito.

Seguindo essas dicas, é possível obter uma melhor qualidade em sua vida 
financeira atual e futura, lembrando sempre que o orçamento doméstico é um 
compromisso no qual toda a família deve se engajar, cuidando em não ultrapas-
sar os limites de segurança, ou seja, só gastar o que de fato puder pagar.
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1.2. Erros comuns durante o 
planejamento financeiro

a) Não definir o que é necessário e o que é supérfluo
O gasto por impulso faz com que o dinheiro que poderia ser investido vá para 
algo desnecessário. Por isso, ao comprar, tenha calma, e não adquira apenas 
achando que precisa do item;

b) Descontrole financeiro
Nada de controle de cabeça. O ideal é colocar as finanças no papel e analisar as 
entradas e saídas todos os meses. Se o orçamento feito impuser limites de 
gastos e despesas, dificilmente, você ficará em apuros;

c) Não pensar nos imprevistos
Quem vive no limite orçamentário não se lembra de que pode ter problemas de 
última hora. Nesse momento, é crucial ter uma reserva para emergências, para 
não precisar correr atrás de empréstimos e se endividar ainda mais.

Antes da realização de qualquer tipo de despesa, tenha em mente as quatro 
perguntas básicas: 

1) O que?
2) Quando?
3) Quanto?
4) Como? 

Responda a essas perguntas antes de realizar qualquer tipo de despesa, tendo 
sempre em suas respostas as palavras prioridade, escolha e disciplina.

Ao fazer esses exercícios, você terá a resposta correta para os seus gastos. 
Sabemos que traçar planos, envolver a família e colocar tudo na ponta do lápis 
não são tarefas fáceis, mas também não são tarefas impossíveis de realizar. E 
é importante ter em mente que esse é um processo que lhe auxilia na organiza-
ção de sua vida financeira, por meio da elaboração de estratégias, a fim de atin-
gir seus objetivos. 
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Dicas Importantes

 Evite contrair empréstimos, pois esses podem virar uma bola de neve;

 Evite financiamentos das mais diversas naturezas (imobiliário, veículos,  
 bens de consumo, etc), pois esses, geralmente, possuem taxas elevadas  
 de juros;

 Não atrase o pagamento do cartão de crédito, pois possui juros altos, se  
 pago em atraso;

 Não utilize o limite do cheque especial, pois seus juros são elevados.

Atenção: 
Fique atento se você está comprando por necessidade de consumo ou por 
desejo de comprar. Essa diferença pode fazer você “gastar o dinheiro que 
não possui, para comprar coisas que não necessita, para demonstrar o que 
não é, para impressionar pessoas que não conhece” (Prof. José A. Bonilla).

1.3. Formas de Economizar no Dia a Dia 

a) Compras no supermercado
• Elabore antes a lista de tudo o que você precisa comprar e a siga 
rigorosamente;
• Alimente-se antes de ir às compras, pois, assim, você evitará ser 
“guiado pelo estômago” e realizar compras de itens desnecessários;
• Analise bem todas as ofertas e veja se são realmente vantajosas;
• Compre somente a quantidade que pretende consumir;
• Produtos de época têm preços melhores.
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b) Consumo de Água
• Mantenha as torneiras sempre bem fechadas e verifique se não há 
vazamentos;
• Utilize a água racionalmente para lavar roupas, louças, fazer limpeza 
e tomar banho;
• Feche a torneira enquanto escova os dentes ou se ensaboa no chuveiro;
• Utilize a água da máquina de lavar para limpar varandas e calçadas.

c) Consumo de Energia Elétrica
• Aproveite ao máximo a iluminação natural e, se possível, pinte as paredes 

com cores claras e utilize lâmpadas fluorescentes ou de LED;

• Mantenha geladeiras e freezers longe de fontes de calor e não utilize a 

parte traseira para secar roupas e calçados. Verifique a borracha de vedação, 

que deve estar em perfeito estado, e ajuste o botão de temperatura de acordo 

com as indicações do fabricante;

• Passe a maior quantidade de roupa possível de uma vez, regulando a tem-

peratura do ferro elétrico de acordo com o tipo de tecido;

• Evite banhos demorados e mude a chave do chuveiro de inverno para 

verão nos dias quentes;

• Ao substituir ou adquirir novos eletrodomésticos ou aparelhos eletrônicos, 

dê preferência aos que possuem o selo de eficiência energética, ou seja, menor 

consumo de energia;

• Desligue da tomada todos os aparelhos que têm o sistema stand by; 

• Utilize a máquina de lavar na sua capacidade máxima, sem, no entanto, 

sobrecarregá-la.
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d) Telefone
• Pesquise os planos e promoções oferecidos pelas operadoras e utilize o 

mais adequado ao seu perfil de uso. Nem sempre os pacotes com “minutos 

ilimitados” ou “fale à vontade” são a melhor opção;

• Antes de fazer uma ligação, procure saber para qual operadora está ligan-

do. Chamadas entre operadoras diferentes são mais caras do que as ligações 

para números da mesma operadora;

• Utilize o telefone somente para conversas breves;

• Se você utiliza internet banda larga em casa ou no smartphone, procure 

usar aplicativos que permitam conversas de áudio, vídeo ou mensagens de 

texto, pois proporcionam longas conversas sem custo adicional.

Reflexão:
Disciplina e um bom planejamento financeiro iniciados o quanto antes são 
fatores determinantes para conquistar um futuro tranquilo e seguro.

2. Dívidas
2.1. Introdução
Estar endividado pode acarretar problemas em todas as esferas da vida de uma 
pessoa, podendo até mesmo arruinar uma família. Por isso, primeiramente, é 
preciso aceitar essa condição, a qual é indispensável para resolver o problema. 

É fato que determinadas dívidas não são resolvidas de forma rápida e simples, 
mas, por outro lado, não é impossível resolver o problema. Após admitirmos o 
endividamento, é preciso equilíbrio e planejamento para “sair do vermelho”.



Diagnosticar o problema é a primeira coisa a ser feita. Detalhe todas as suas 
despesas e dívidas, para ter noção real do problema. Deve-se apurar também os 
juros que estão sendo cobrados e o tempo estimado para realizar os pagamen-
tos.

É muito importante que, neste período, não sejam contraídas outras dívidas. Em 
sua planilha de despesas x receitas, os pagamentos das dívidas devem ser 
registrados na ordem daqueles que não se podem deixar de pagar. É preciso ser 
rigoroso e disciplinado. 

Após ter em mãos sua real situação financeira, é preciso sentar com toda a 
família. Todos os membros devem estar cientes da situação. O problema não 
será resolvido se somente uma pessoa economizar.

2.2. Renegociando Dívidas
Não tenha vergonha de pedir descontos ou renegociar uma dívida. O credor tem 
interesse em receber, então, não perca a oportunidade de fazer uma contrapro-
posta, que seja justa, é claro. Tente conseguir juros mais baixos e renegociar os 
valores dentro de suas possibilidades. Mas não tente conseguir parcelas abaixo 
do que você pode pagar somente para sobrar mais para novos gastos. Pague o 
máximo que conseguir, assim, mais rápido terminará.

É importante também que você não pegue um empréstimo para pagar outro. 
Antes, é preciso avaliar muito bem quais as vantagens e desvantagens, quais os 
riscos envolvidos, condições de prazo, taxas e valores.

Admite-se pegar um empréstimo para quitar outro quando estamos trocando 
uma dívida muito cara por uma que seja barata, por exemplo, o servidor público 
que pode contrair um empréstimo consignado com taxas relativamente peque-
nas para pagar dívida de cheque especial ou cartão de crédito que possuem 
juros muito altos.

Evite também efetuar pagamentos em atraso, especialmente, as dívidas. Atra-
sos geram juros e multas. Se você fez uma negociação para pagamento da 
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 dívida, então, não pode haver falha no pagamento, pois ele já está planejado. 

2.3. Corte Despesas e 
Defina Prioridades
Após visualizar as despesas e dívidas, é necessário verificar o que pode ser cor-
tado das despesas. Corte as extravagâncias. Corte festas e restaurantes caros e 
roupas desnecessárias. Opte por bebidas mais baratas e escolha um plano de 
TV mais simples. Passe o telefone de conta para pré-pago ou reduza o plano. 
Cancele assinaturas de revistas e jornais. Refaça a imprescindível lista de com-
pras do supermercado e corte os exageros. Enfim, simplifique para reduzir seus 
gastos. É preciso achar oportunidades para aumentar a capacidade de liquida-
ção da dívida.

Quanto aos pagamentos de suas dívidas, também é preciso definir prioridades, 
uma vez que nem sempre vai ser possível quitar todas ao mesmo tempo. Dessa 
forma, eleja para pagar primeiro as dívidas que possuem maiores taxas de 
juros, já que essas aumentam o saldo devedor mais rapidamente. Débitos com 
o rotativo do cartão de crédito e uso do cheque especial devem ser os primeiros 
a serem quitados, pois ambos viram uma bola de neve. Priorize também peque-
nas dívidas que pode saldar mais rápido. 

2.4. Os Grandes Vilões do 
Endividamento
Quando se fala em endividamento, é necessário tomar cuidado com algumas 
despesas que, inicialmente, podem parecer inofensivas. Assim, listamos abaixo 
alguns itens que podem, definitivamente, te levar ao endividamento:

i) Cartão de crédito e cheque especial
Com certeza, esses são os maiores vilões do seu bolso. Utilizar o cartão de crédi-
to ou cheque especial indevidamente pode ocasionar sérios transtornos no seu 
orçamento. Isso porque as taxas de juros cobradas quando não pagamos o valor 
total da fatura do cartão, ou quando não cobrimos o cheque especial, são altíssi-
mas. Se fizermos isso por meses seguidos, teremos uma bola de neve. 
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Ficamos tentados quando vemos um produto anunciado em 10 vezes sem 
juros. Parece inofensivo ao nosso bolso. Mas, quando somamos a parcela desse 
produto com aquele outro produto e mais outro, recebemos uma fatura com 
valores acima do que podemos saldar. Começa, então, o problema. Atrasando a 
fatura mensal do cartão de crédito, o saldo vai ser acrescido de juros sobre juros 
e a dívida aumentará assustadoramente. 

Por esses motivos, é necessário que você e sua família saibam usar o cartão de 
crédito e utilizar o cheque especial conscientemente. Se já estiverem endivida-
dos com um dos dois, a solução é guardar o cartão em casa e cancelar o cheque 
especial, caso não consiga zerá-lo.

ii) Supermercados e Shoppings
Shoppings e supermercados, com certeza, podem levar muitas pessoas a com-
prarem produtos desnecessários. Existem muitas novidades no mercado e a 
compulsão pela compra pode ser um dos motivos do endividamento. É preciso 
entender que nem tudo o que se quer deve ser comprado. 

No caso do supermercado, deve-se ter como regra não fazer compras quando 
estiver com fome e sempre fazer lista de compras, segui-la rigorosamente e 
observar as ofertas.

iii) Datas comemorativas e aniversários
Existem inúmeras datas comemorativas durante o ano: dia das mães; dos pais; 
das crianças; dos namorados; de casamento; aniversários; Natal; Páscoa; entre 
outros. Realmente é maravilhoso dar e receber presentes. Mas é preciso cautela 
na hora de presentear. No impulso e na obrigação de comprar, acabamos fazen-
do uma dívida que, muitas vezes, não estava prevista no orçamento. 

Se realmente você quer presentear uma pessoa, verifique antes o quanto pode 
gastar com o presente. Ficar endividado para, muitas vezes, apenas atender a 
um apelo de marketing, não vale a pena. Isso não aumentará a consideração e 
o carinho da outra pessoa por você.



3. Pensando no Futuro
3.1. Introdução 
Dentre muitas coisas desagradáveis que podemos passar, com certeza, abrir a 
carteira e vê-la vazia está encabeçando a lista. Ou ainda, olhar a conta bancária 
e perceber que ficou no negativo. Isso, muitas vezes, acontece por não termos 
poupado o mínimo possível, pelo menos. Infelizmente, vivemos de uma forma 
que para tudo o que fazemos precisamos de dinheiro, desde necessidades bási-
cas como locomoção e alimentação até um sonho de conhecer algum lugar. 
Ainda precisamos pensar que sempre pode ocorrer algum imprevisto ou emer-
gência.

Dessa forma, é muito importante que, pelo menos, façamos um esforço de 
reservar parte de nosso dinheiro para a poupança. Mas aí vem a dúvida: quanto 
devo poupar por mês? A decisão de quanto poupar é de cada um. Seja 10% ou 
30% do salário, o que importa é definir um percentual confortável para toda a 
família. A escolha é sua, se quer poupar menos e proporcionar à sua família 
certos confortos, ou se prefere quase fazer voto de pobreza para virar um milio-
nário. Você decide o que é mais importante, desde que poupe, pelo menos, uma 
parte do salário todo mês.

Mesmo que você não tenha nenhuma emergência, saberá que essa economia 
está guardada e que poderá usar de forma mais consciente do que se for gas-
tando sem controle e desnecessariamente.

Além disso, atualmente, a expectativa de vida é maior do que 70 anos e, se per-
guntar para muitos dos que já estão nessa faixa, com certeza, ouvirá que deve-
riam ter poupado um pouco mais antes da aposentadoria. Mas, infelizmente, 
quando somos novos e ainda iniciando a carreira profissional, pensamos que o 
que recebemos é pouco e podemos deixar para poupar quando estivermos em 
melhores condições. Esse pensamento nos afasta da disciplina necessária para 
pouparmos e deixamos para começar cada vez mais tarde.

Outro fato interessante é que a medida que nosso salário aumenta, aumenta 
também nossas necessidades, ou seja, gastaremos mais. Dessa forma, adia-
mos, mais uma vez, o início da poupança. Aos poucos, começarão a surgir 
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planos de como casar, ter filhos, comprar o primeiro apartamento e, se não pou-
pamos quando deveríamos, pode ser que a situação fique “apertada”, levando-
-nos a contrair dívidas. 

3.2. Alguns Produtos para Poupar ou 
Investir
Caso você seja uma pessoa razoavelmente disciplinada e já tenha juntado 
alguma quantia para emergências, deve continuar juntando para alcançar 
outros objetivos. Aliás, se não tiver um objetivo claro do porquê poupar seu 
dinheiro, mais difícil será a tarefa.

Por esse motivo, fica uma dica: se não consegue ter a disciplina de poupar, invis-
ta em algo que te obrigue a pagar, por exemplo, compre um apartamento. 
Mesmo que não precise de um, apenas como forma de “gastar” seu dinheiro 
conscientemente. De lucro, ainda poderá alugá-lo! Ou, então, empreste para o 
banco e receba juros (CDB), compre ações de alguma empresa e receba divi-
dendos ou as venda quando valorizarem e, claro, reaplique o dinheiro em outro 
investimento ou utilize em algum sonho.

a) Caderneta de Poupança
A poupança é um investimento de baixo risco, indicado para a parcela conserva-
dora de seus investimentos. Tem como vantagem a isenção de imposto de 
renda e a taxa de administração. Para aplicações realizadas a partir de 
04/05/2012, o rendimento mensal é calculado da seguinte forma: quando a 
taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança será fixo 
(0,5% mais a TR). Quando a taxa Selic estiver igual ou abaixo de 8,5% ao ano, a 
poupança rende 70% da Selic mais a TR.

É importante analisar quando vale a pena investir na poupança, considerando 
que o rendimento da poupança está atrelado à Taxa Selic. Essa taxa é a taxa de 
juros livre de risco, ou seja, investindo no Brasil, essa é a taxa mínima que você 
deve ter de rentabilidade correndo o menor risco possível. O que devemos olhar 
é se a taxa Selic está maior do que a poupança. Caso esteja, além de não trazer 
rentabilidade real para seu dinheiro, ainda vai diminuir seu poder de compra.
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b) Tesouro Direto
Os Títulos Públicos são emitidos pelo Governo Federal visando à captação de 
recursos para o financiamento da dívida pública e das atividades governamen-
tais (educação, saúde, etc). Existem variados títulos públicos, tendo cada um 
deles características próprias quanto a prazos (vencimentos) e rentabilidade.

Atualmente, quem deseja investir conta com o serviço Tesouro Direto, através 
do qual é possível comprar diretamente pela internet Títulos Públicos Federais 
do Tesouro Nacional. As únicas exigências são: ser residente no Brasil; possuir 
Cadastro de Pessoa Física (CPF) e estar cadastrado em alguma das instituições 
financeiras habilitadas a operar no Tesouro Direto.

c) Certificados e Recibos de Depósito Bancário
Os RDBs (Recibos de Depósitos Bancários) e CDBs (Certificados de Depósitos 
Bancários) são títulos de renda fixa emitidos por bancos para captar dinheiro. 
Ao contratar um RDB ou CDB, o cliente está, na verdade, fazendo um emprésti-
mo para a instituição financeira.

A principal diferença entre CDB e RDB é que a primeira opção pode ser negocia-
da antes da data de vencimento, que é quando a instituição financeira paga o 
cliente que emprestou dinheiro para ela. Nessa situação, o valor é liberado no 
mesmo dia em que o investidor fizer a solicitação. O RDB, por outro lado, é 
intransferível e inegociável. Os CDBs podem ser emitidos por bancos múltiplos, 
comerciais, de desenvolvimento e de investimento. Os RDBs, além dessas insti-
tuições, também podem ser emitidos por cooperativas e sociedades de crédito 
e financiamento.

Tanto o CDB quanto o RDB estão enquadrados na modalidade de renda fixa. A 
preocupação do investidor deve ser em relação à solidez da instituição financei-
ra para a qual emprestará seu dinheiro. 

d) Fundos de Investimentos
Fundo de investimento é um tipo de aplicação formado pela união de várias pes-
soas, que investem seu dinheiro em conjunto. O dinheiro investido no fundo é 
dividido através de cotas. Com isso, o investidor é chamado de cotista e tem um 
número de cotas no fundo equivalente ao quanto ele investiu. Dessa forma, 
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quem mais investiu no fundo garante uma porcentagem maior sobre ele.

A gestão de um fundo de investimento fica por conta de profissionais e empre-
sas especializadas. São eles os responsáveis pelas decisões de investimento, 
com o objetivo de trazer os maiores rendimentos aos investidores.

Qualquer pessoa, física ou jurídica, pode aplicar em um fundo de investimento, 
desde que intermediado por um banco ou gestora de fundos de investimentos. 
Geralmente, os fundos exigem um investimento mínimo, cujo valor dependerá 
da instituição e das características do fundo. 

Segundo a instrução normativa CVM 555, os fundos de investimentos, quanto à 
sua política de investimentos, são classificados em: 

i) Fundos renda fixa;
ii) Fundos em ações;
iii) Fundos cambiais;
iv) Fundos multimercados.

Ao investir em um Fundo de Investimento, é possível ter acesso a uma carteira 
diversificada de ativos, a um valor acessível. Com tantas opções disponíveis no 
mercado, o investidor pode escolher um fundo para cada objetivo, considerando 
o risco, o objetivo de rentabilidade e o tempo de aplicação desejado.

e) Ações 
O investimento em ações atrai cada vez mais brasileiros para a Bolsa de Valo-
res. O número de investidores pessoa física operando nesse mercado atingiu 1 
milhão de pessoas em abril/2019.

Para uma modalidade que registrou valorização em 2017 de 26,8% em seu 
principal índice de ações, o Ibovespa, o interesse faz todo sentido. Afinal, para 
quem quer impulsionar as finanças, bons investimentos são bem-vindos.

Para começar a comprar ações, no entanto, é preciso conhecer melhor esse 
mercado. Antes de entender todo esse ambiente, de forma geral, precisamos 
aprender sobre seus detalhes, como por exemplo, o que são ações.
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Ações são títulos que representam uma fração do valor das companhias ou 
sociedades anônimas. Ou seja, uma ação é como se fosse um pedaço de uma 
empresa.

Quando uma instituição decide expandir seu negócio, muitas vezes, necessita 
buscar mais dinheiro para isso. Portanto, muitas delas se tornam companhias 
de capital aberto e ofertam suas ações — chamadas também de papéis — no 
mercado para obter recursos.

Dessa forma, qualquer pessoa devidamente registrada na Bolsa de Valores 
pode adquirir esses títulos, passando a integrar o grupo de acionistas da compa-
nhia. Para a empresa que está distribuindo as ações no mercado, os recursos 
captados poderão ser usados como investimento em novos projetos e também 
elevarão o valor de mercado da companhia.

Para quem investe, as vantagens também são animadoras. Afinal de contas, 
comprar ações é a forma mais simples de se tornar sócio de uma empresa.
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Tipos de Ações
i) Ações Ordinárias (ON)
Esse tipo garante a quem investiu o direito a voto e à participação nas deci-
sões da companhia. Essa participação, mais próxima da administração do 
negócio, depende da quantidade de ações ordinárias que um investidor 
possui. Desse modo, os grandes acionistas conseguem influenciar muito 
mais os direcionamentos da empresa do que os pequenos investidores;

ii) Ações Preferenciais (PN) 
Se você se perguntou o que são ações preferenciais, eis aqui a resposta. Dife-
rentemente da ON, uma ação PN não permite o direito a voto nas assem-
bleias. No entanto, quem investe — e tem esses papéis — tem preferência na 
hora de receber a distribuição de lucros, como pagamento de dividendos e 
compensações, no caso de falência, por exemplo;
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iii) Unit 
O certificado de depósito de ações (Unit) é, na verdade, um pacote composto 
por ativos de diferentes espécies, como ações ON e PN. Isso significa que, 
quando uma pessoa adquire a Unit, está comprando uma composição de 
ações dentro de um único produto.

Assim, temos que o Planejamento Financeiro é fundamental para garantir um 
futuro seguro, quando falamos do tema educação financeira. Planejar o futuro 
com um nível de poupança e/ou investimento adequado é a garantia de paz e 
tranquilidade, ao menos, em termos financeiros, no futuro. Nesse sentido, edu-
cação financeira é fundamental para garantir um futuro sem turbulências.
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